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1. Voorwoord 
 

2014, het jaar dat Stichting De Carolusgulden haar vijfjarig bestaan viert, is succesvol 

verlopen. Succesvol, omdat we aan vele organisaties een donatie hebben kunnen doen ten 

behoeve van het welzijn van ouderen, dichtbij en veraf. In totaal heeft de stichting in 

2014 € 241.898,-- aan subsidiegelden beschikbaar gesteld aan 34 verschillende 

plaatselijke en internationale organisaties/instanties. Om ook grote projecten van de 

nodige financiële middelen te kunnen voorzien is contact gezocht met de Wilde Ganzen. 

Deze projecten hebben voornamelijk betrekking op watervoorziening in ziekenhuizen en 

dorpen in Afrika. In een drietal proefprojecten wordt bekeken of deze samenwerking in 

de toekomst een vervolg zal krijgen.  

 

Op 17 september 2009 is de stichting De Carolusgulden officieel van start gegaan. Op 

17 september 2014 bestond de stichting vijf 

jaar en dat is gevierd met vele 

vertegenwoordigers van organisaties die in het 

verleden een geldelijke bijdrage van ons 

mochten ontvangen. Tijdens deze feestelijk 

bijeenkomst is de voorzitter van De 

Carolusgulden, Gerard Slakhorst, koninklijk 

onderscheiden. Gerard is in verschillende 

hoedanigheden en in verschillende organisaties 

25 jaar een actieve vrijwilliger. Reden genoeg 

om Gerard in het zonnetje te zetten. 

 

Het voornemen is om het beleid van 

voorbijgaande jaren in 2015 voort te zetten. 

Naast het blijven financieren van plaatselijke initiatieven met betrekking op ouderen, 

blijven we ook projecten in ontwikkelingslanden financieren. Hoewel het accent enigszins 

verschuift naar het realiseren van waterprojecten zal ook het wonen centraal blijven 

staan.  

In 2015 wordt een verzorgingshuisproject in Targu-Mures (Roemenië) afgesloten. Het 

verzorgingshuis heeft dankzij De Carolusgulden een flinke uitbreiding kunnen realiseren. 

Het tehuis wordt in maart 2015 geopend. Het voornemen is dat enkele bestuursleden 

hierbij aanwezig zijn. 

 

 

 

Gerard Slakhorst 

Voorzitter  

 

 

  

De versierselen, behorend aan de Koninklijke 

onderscheiding, worden opgespeld door de 

Burgemeester van Leiden, dhr. Henry Lenferink. 
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2.  Algemene gegevens 
 
2.1. Algemene identificatiegegevens 
 

Naam rechtspersoon 
 

Stichting De Carolusgulden 
 

Rechtsvorm 
 

Stichting 
 

Adres 
 

Fruitweg 24F 
 

Postcode 
 

2321 GK 
 

Plaats 
 

Leiden 
 

Telefoonnummer 
 

 

071 - 5313430 

 

Nummer Kamer van Koophandel 
 

 

41165417 
 

E-mailadres 
 

info@carolusgulden.nl 
 

Internetpagina 
 

www.carolusgulden.nl 

 

 

 
2.2. Het bestuur 

 

 

Voorzitter 

 

 

Dhr. G.A.H. Slakhorst 

 

 

Leiden 

 

 

Vicevoorzitter 

 

 

Mw. N. Visser - Van den Oever 

 

Leiden 

 

 

Secretaris 

 

 

Mevr.  J. Nieuwland - Huisman  

 

Leiden 

 

 

 

Penningmeester 

 

 

 

 

Dhr. A.C. Ramakers 

 

 

Katwijk 

 

 

Lid 

 

 

Dhr. L.J. Salman 

 

Sassenheim 

 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden. De 

bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een 

door het bestuur opgesteld rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is 

onmiddellijk doch maximaal tweemaal herbenoembaar. 
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3.  Korte geschiedenis    

  
De stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande stichtingen. 

Op 2 maart 1970 is de stichting “de Adelaar” opgericht met als doel de ontwikkeling, 

bouw en beheer van een woongebouw voor senioren in Leiden. In twee bouwfasen is dit in 

1973 en 1975 gerealiseerd.  Het gebouw telt 156  tweekamer appartementen en diverse 

gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor de bewoners aan de Rosenburch te 

Leiden. Gemiddeld wonen 180  bewoners in het woongebouw, dat ook de naam kreeg van 

” Woongebouw Rosenburch”. Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de naam 

van de stichting gewijzigd in stichting “Rosenburch”, zodat het woongebouw en ook de  

eigenaar één en dezelfde naam zijn gaan voeren. Ondanks de hulp van een  kundige 

woningcorporatie bij het dagelijkse beheer van het pand heeft het bestuur in 2007 

besloten uit te kijken naar verdere samenwerking met andere corporaties, dan wel 

overdracht of verkoop van het woongebouw. Na interne evaluatie is op 14 augustus 2008 

door het bestuur het besluit genomen om op  1 oktober 2008 het woongebouw 

Rosenburch te verkopen aan de SGBB uit Hoofddorp.   

Ruim voor de verkoop van het pand is door het bestuur nagedacht over wat te doen met 

de gelden van de  netto opbrengst van het pand. Als een nuttige taak ziet het bestuur 

een invulling in wonen en welzijn en ondersteuning voor zelfstandig wonende senioren in 

de Leidse Regio en ook in Landen in Ontwikkeling verder bij ons vandaan. Deze 

doelstelling sluit goed aan bij de opdracht tot vereffening die in onze statuten is 

opgenomen.  Om niet meer vanzelfsprekend gekoppeld te worden aan het woongebouw 

Rosenburch is besloten, om de stichting een geheel nieuwe naam te geven.  

Zo is op 17 september 2009 een algehele Statuten en Naamswijziging bij de notaris 

gepasseerd. Vanaf deze laatst genoemde datum heet de stichting voortaan:                             

STICHTING  DE  CAROLUSGULDEN.  

 

 

 

4.  Doelstelling     

                                                                                                                                          
In de statuten staat de doelstelling als volgt  omschreven:                                                                             

1. Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en 

initiatieven, welke leiden tot verbetering van                                                                                                                                                         

a.  het bevorderen van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in de regio Leiden 

en omstreken;                                                                                                                                    

b.  het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen die beogen het welzijn 

van zieken en ouderen in derde wereldlanden en ontwikkelingslanden te verbeteren, 

waarbij de term ontwikkelingslanden ruim, naar het oordeel van het bestuur, kan worden 

geïnterpreteerd   en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.  

2.)De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het ter 

beschikking stellen van financiële middelen aan derden, overeenkomstig de wijze zoals is 

beschreven in het huishoudelijk reglement. 
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5.  Oorsprong vermogen van stichting De Carolusgulden     

  
Het vermogen van de stichting De Carolusgulden is gevormd door de verkoop in 2008 van 

het woongebouw Rosenburch. Na aflossing van de hypotheek en betaling van alle kosten, 

is er een Fondskapitaal beschikbaar van € 6.700.000,--.  

Het bestuur ziet het als haar doelstelling om dit kapitaal risicovrij te beheren en het in 

25 jaar tijd verantwoord te besteden aan werkdoelen conform onze doelstelling. In een 

voorzichtige aanname van rente opbrengsten is er op deze wijze een budget van 

ongeveer € 400.000,= per jaar beschikbaar. Het bestuur wil van dit budgetbedrag 

minimaal 90% besteden aan de werkdoelen. Voor de instandhouding van de organisatie en 

huisvesting is maximaal 10% beschikbaar.   

 

 

 

6.  Subsidie beleid en voorwaarden      

                                                                                                               
Het bestuur heeft gemeend dat een vooraf vastgesteld beleid niet eenvoudig is te 

formuleren, een en ander zal in de eerste jaren mogen en moeten groeien. Na het 

goedkeuren door het bestuur en voorafgaand aan de  uitbetaling van subsidiegelden zijn 

er leveringsvoorwaarden in gebruik. Ook zijn er in ons Huishoudelijk reglement regels 

opgenomen over het toekennen van subsidie. Voor meer lokaal gebruik zijn er 

voorbeelden op onze website en in onze folder te vinden. 

 

 

 

7. Verslag 
  

Het bestuur vergaderde in 2014 acht keer. Dat gebeurde in ons kantoor, gelegen aan de 

Fruitweg 24F te Leiden. De vergadering wordt merendeels op woensdagavond gehouden. 

Door ruimere beschikbaarheid van bestuursleden wordt steeds meer uitgeweken naar 

vergaderen op middagen. 

Zaken waarover is gesproken hadden vrijwel allemaal betrekking op de voortgang en 

nieuw binnengekomen projecten.  
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8. Het eerste lustrum 
 

Op 17 september 2014 is tijdens een 

feestelijke bijeenkomst het eerste 

lustrum gevierd. In het woongebouw 

Rosenburch kwamen 120 mensen van 

vele organisaties/instanties bijeen. 

Doormiddel van een PowerPoint 

presentatie door alle bestuursleden 

werden de gasten uitgebreid 

geïnformeerd over de activiteiten van 

de Carolusgulden. De burgemeester van 

Leiden, dhr. Henry Lenferink, heeft 

vijf jaar geleden officieel de 

Carolusgulden  van start doen laten 

gaan. De burgemeester was nu, vijf jaar later, uitgenodigd om Gerard Slakhorst te 

voorzien van een Koninklijke onderscheiding. Na de PowerPoint presentatie en het 

optreden van dhr. Lenferink werd het lustrum afgesloten met een voortreffelijk 

verzorgd koud buffet.   

 

120 gasten vieren het 1e lustrum mee. 

Louis Salman treedt op als ceremoniemeester Aan het koud buffet  

Druk bezochte receptie Presentatie over een project in Leiden 

door Hannie Huisman 
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9. Aanvragen 

In 2014 heeft De Carolusgulden in totaal 40 aanvragen voor subsidie ontvangen. Niet 

alle aanvragen worden positief beoordeeld. De meest voorkomende redenen voor 

afwijzing zijn: 

 Aanvragen om de exploitatie op peil te houden / versterken 

 Bijdragen in de personeelskosten  

 Voldoet niet aan de doelstelling van de Carolusgulden 

 Onvolledig aanvraagformulier ingevuld 

 Aanvrager heeft voldoende eigen middelen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

43%

7%9%

34%

7%

Aanvragen 
afkomstig uit:

Nederland

Europa

Azië

Afrika

Zuid- Amerika

34

10

Aanvragen 2014

Positief
beoordeeld
Afgewezen

Informatie over De Carolusgulden door  

Alex Ramakers 
Presentatie over een project in 

Roemenië door Elly Visser 
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10. Financiën 

 
Onze grootste uitgaven vormen de gelden die beschikbaar gesteld worden voor de projecten. Zoals alle 

organisaties worden er kosten gemaakt. De grootste kostenpost vormt de huisvesting. Administratie kosten, 

kantoorkosten en vergoeding voor de bestuursleden drukken eveneens op de kostenpost. Bij het opstellen 

van de begroting blijven de kosten echter onder de 10% van het totale budget.  

 

 

Activa 

 

31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 

 

Vaste activa 

Materieel  

Financieel 

 

Vlottende activa 

Vorderingen en 

overlopende activa 

Liquide middelen 

 

 

 

 

 

€         3.701 

€  4.891.740 

€  4.895.441 

 

 

€     136.519 

€  1.491.918 

€  1.628.437 

 

 

€         3.988 

€  4.805.957 

€  4.809.945 

 

 

€      138.080 

€   1.707.434 

€   1.845.514 

 

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 

Algemene reserve 

 

 

Kortlopende 

schulden en 

overlopende passiva 

 

 

€            454 

€  6.509.503 

€  6.509.957 

 

 

 

€       13.921 

 

 

€           454 

€  6.581.720 

€  6.582.174 

 

 

 

€      73.285 

Totaal € 6.523.878 € 6.655.459  € 6.523.878 € 6.655.459 

 

 

 

  

 

Resultaatrekening 

 

Werkelijk 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013 

 

Baten 

Rente baten 

Overige baten 

 

 

 

€     204.146 

€         1.197 

 

 

€      122.600 

 

 

€      210.889 

€      121.186 

Totaal baten €   205.343 €    122.600 €    332.075 

 

Lasten 

Huisvesting 

Organisatie 

Activiteiten/projecten 

Overige lasten 

 

 

 

€       11.002 

€       18.346 

€    247.077 

€         1.135 

 

 

€         13.500 

€        25.450 

€      368.430 

 

 

 

€         11.083 

€         19.086   

€       283.129   

Totaal lasten €   277.560 €    407.380 €     313.298 

 

Resultaat 

 

 

€  -72.217 

 

€  -284.780 

 

€    18.777 

 

Het resultaat wordt toegevoegd/ in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen 

vermogen. 
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Bijlage 

 
Overzicht projecten 2014 

 
Projectnummer Omschrijving Bijdrage 

2014 - 001 1e lustrum De Carolusgulden op 17 september 

2014 

€          6.968,= 

2014 - 002 St. Hulp voor Wezen en Gebrekkige in Afrika uit 

Ulvenhout -  voor hun ouderenwerk  in Congo- 

Kinshasa 

€          3.250,= 

2014 - 003 St. Recreatie en Vervoer van de Marente groep 

in Oegstgeest;- een bijdrage voor de aankoop 

van een nieuwe rolstoelbus 

€          2.500,= 

2014 - 004  St. Mano a Mano uit Bolsward –werk in 

Dominicaanse Rep. 

Geen toezegging 

2014 - 005 St. La Oportunia uit Zierikzee – werk in 

Colombia 

Geen toezegging 

2014 - 006 St. Geef een Koe uit Vragender -werk in 

Kyrgystan ( 1 koe) 

€             750,= 

2014 - 007 Terug genomen door inzender Geen toezegging 

2014 - 008 St. Wilde Ganzen ui Hilversum -Aanleg van een 

Waterpomp in Chawolo Village in het Tororo 

distict van Oeganda 

€           2.585,= 

2014 - 009 St. Steunfonds Kenya Project uit Etten-Leur – 

voor reparatie woonhutten van ouderen in  west 

Kenya 

€           3.000,= 

2014 - 010 St. Contact Hond uit Hoofddorp – voor training 

hulphonden 

Geen toezegging 

2014 - 011 Protestante Gemeente Leiderdorp – voor de 

renovatie en geschikt maken voor ouderen van 

het Trefpunt  

€         13.325,= 

2014 - 012 St. Wilde Ganzen uit Hilversum – Voor een 

waterproject in Kireti Village in het Tanga 

distict  van  Tanzania 

€          7.292,= 

2014 - 013 St. Wilde Ganzen uit Hilversum  - waterbakken 

op Flores  

Geen toezegging 

2014 - 014 St Oud in Afrika  uit Dordrecht - voor thuiszorg 

en pico pensioen projecten  in div landen in 

Afrika 

Geen toezegging 

2014 - 015 St. Weekje Weg uit Vierhouten – voor vakantie 

doelgroep  

€           1.066,= 

2014 – 016 St. Jeugd en Welzijn uit Leiden - voor 

jeugdwerk   

Geen toezegging 
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2014 – 017  St. PEFO uit Oeganda – voor bouw kantoor en 

infocentrum 

Geen toezegging 

2014 – 018 St. Help ons Helpen uit Katwijk – voor uitbouw 

Woon – Zorg centrum Huize Salem in Salonta , 

Roemenië  

€          17.000,= 

2014 - 019 Rosenburch uit Leiden – voor Lustrum Lunch 

bewoners  

€              930,= 

2014 - 020 St. Mano a Mano uitBolsward – voor werk in de 

Dominicaanse Republiek 

€            1.000,= 

2014 – 021 St. Voedselbank uit Leiden – voor een nieuwe 

koel-vries cel 

€           4.500,= 

2014 - 022 St. Wilde Ganzen uit Hilversum  -voor de bouw 

en inrichting van een wasserij in Woon –Zorg 

Centrum in Misniwitschi in Wit Rusland (Belarus) 

€           9.634,= 

2014 – 023 St. OWBM uit Leiden – voor Meer Water en 

Sanitair in Lauji One Village in Chikwawa district 

in Malawi  

€          13.000,= 

2014 – 024  Bewoners Commissie Scheepswerf uit Leiden – 

voor de aankoop van een  Party Tent voor 

bewoners activiteiten 

€              685,= 

2014 – 025  C.V.A. vereniging  “Samen Verder “ Regio Zuid 

Holland         - voor hun 25 jarig jubileumfeest 

€           2.500,= 

2014 – 026 St Radius uit Leiden – voor scholing 

medewerkers en vrijwilligers 

Geen toezegging 

2014 – 027 Rosenburch uit Leiden – voor een groepsuitje van 

de deelnemers van de Senioren Bibliotheek  

€              450,= 

2014 – 028  Werkbezoek aan Lauji One Village en het 

OWBM project van de AHAVA Kliniek in Malawi   

€           3.063,= 

2014 – 029 Werkbezoek aan Targu Mures project en 

Opening. Naar voorjaar 2015 verplaatst 

Vervalt 

2014 – 030 Woningstichting Ons Doel uit Leiden – voor het 

deel renoveren van bewoners zitjes in Woon–

Zorgcentrum De Parelvissers 

€           5.500,= 

2014 – 031 St. Help Flores uit Dronten – voor de renovatie 

van de Sikka Kerk en Gemeenschapshuis op 

Flores in Indonesia  

€          13.000,= 

2014 – 032 Buurtvereniging Tussen De Rijnen uit Leiden, 

voor een sluitingsactiviteit van het 

buurtcentrum Pancrat  

€              500,= 

2014 – 033 St. Libertas uit Leiden – voor de Kerst In  de 

Stevenshof  

€            1.000,= 

2014 – 034 St. Mabuka uit Amsterdam – voor de 

gezondheidszorg en drinkwater in het district 

Monze in west Zambia 

€           5.000,= 
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2014 – 035 St Vluchteling uit Den Haag – voor drinkwater en 

sanitair in de Vluchtelingen-opvangkampen in de 

regio Noord – Syrië  

€           5.000,= 

 

2014 - 036 Leger des Heils in Nederland uit Almere – voor 

hun werk onder Ouderen –Dak en Thuislozen in 

Nederland 

€           5.000,= 

2014 – 037  Artsen zonder Grenzen uit Amsterdam – voor de 

Ebola bestrijding in West – Afrika  

€           5.000,= 

2014 – 038A St. “Saidia helpt Sumve e.o. Tanzania” uit 

Sassenheim  – voor de aanleg van een waterpomp 

in het Sumve district 

€           2.800,= 

2014 – 038B Danida Market Saving Group in de stad Jinja in 

Oeganda   - voor het verstrekken van 

microkredieten aan leden 

€           2.200,= 

2014 – 039 St. World Granny uit Amsterdam – voor een 

Knitting Social Fabric project in Lima in Peru 

Geen toezegging 

2014 - 040 St. Steunfonds Kenya Project uit Etten-Leur – 

voor reparatie woonhutten van ouderen in  west 

Kenya 

€           6.500,= 

2014 - 041 St. OWBM uit Leiden – voor een aanvulling van 

materialen van het lopende project AHAVA 

Kliniek in Lauji One Village in Malawi  

€          10.535,= 

2014 - 042 St. Elnura uit Zoetermeer – voor de renovatie 

van een ontmoetingscentrum voor ouderen in 

Batken in Kyrgystan 

€           5.975,= 

2014 – 043 Rosenburch uit Leiden – een bijdrage aan een 

goed verzorgde Oud en Nieuw viering van een 

groep bewoners 

€               100,= 

2014 – 044 St. Pijnackenaren Helpen Armenië ui Pijnacker – 

voor 40 st. winter voedsel-pakketten in hun 

werkgebied in Armenië  

€            1.600,= 

In het jaar 

2014 

 

Totaal uitgaven aan projecten van dit jaar: 

 

€        163.148,= 

 Het totaal bedrag dat besteed is aan 

projecten in 2014 is: 

 

€     241.898,= 

  

In 2014 zijn een aantal projecten van voorgaande jaren afgerond 

en afgerekend 

Totaal: 

 

 

€         78.750,= 

 

 


